Consiliul Local al Municipiului Sf6ntu Gheorehe
HOTIRAREA NR.

37512018

pentru modificarea gi completarea H.C.L. nr. 87/2018 privind instituirea
programului multianul dc burse pentru susfinerea studenfilor din anii terminali
Consiliul Local al Municipiului Sfflntu Gheorghe, in qedin{f, ordinar5;
Av6nd in vedere Raportul de specialitate nr. 72.360/2018 al Biroului pentru
lnv6pm6nt qi Cultrrl din cadrul Primflriei Municipiului Sfhntu Gheorghe;
Av6nd ln vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru invflpmAnt, culturd qi
qtiin!6 qi Comisiei pentru administra{ie local[, juridicS, ordine public[, drepturile omului,
legislafia muncii qi disciplini ale Consiliului Local al Municipiului Sf6ntu Gheorghe;
In conformitate cu arlt.36 alin. (1) qi alin. (6) pct. 5 din Legeaw.21512001 privind
administratia public6 local6, republicatfl, cu modificirile qi complet6rile ulterioare;
Intemeiul art.45 alin. (1) $i art, 115 alin. (1) lit. b din Legeaw.21512001 privind
adminislralia publicl local6, republioat6, cu modiflclrile qi completdrile ulterioare;

HOTARA$TE

-

ART. 1. Se aprob[ modificarea qi completarea Regulamentului de acordare a
burselor, anexa nr. 1 la HCL nr. 8?12018 privind instituirea programului multianul de burse
pentru suslinerea studentilor din anii terminali, dup6 cum urmeazS:
I. Articolul3 va avea urmltorul cuprins:
"Art. 3. - Pentru a beneficia de una din aceste categorii de burse, candidalii eligibili
trebuie sd lndepnineasc6 urm{toarele condilii:
a) s6 aib6 domiciliul in Rom6nia. ln cazul in care nu axe domicitiul in Mrmicipiul
SfAntu Gheorghe tema cercetat6 trebuip s6 aibl legflturi cu Municipiul Sfdntu
Gheorghe;
b) s6 urmeze cursuri universitare (de licen{6, master, doctorat) la zi sau la fbrd
frecvenfi, oriunde in lume, la o unitate de inv6f6mdnt superior recunoscut6
oficial de fara respectiv[, ln anul depunerii dosarului de aplicare;
c) sf, nu fi implinit v6rsta de 35 ani la data depunerii dosarului de aplicare la
programul de burse;
d) s6 se afle in faza de pregdtire a tezei de licen15/masteraldoctorat in anul
universitar curent."
II. Articolul 4 va avea urmdtorul cuprins:
"Art. 4. * Candidafii pentru hurse vor aplica la acest pro$am pe baza unui dosar
care sE cuprind6 urmdtoarele documente:
a) curriculum vitae, in format EuroPass;
b) copie CI;
c) adeverinf[ emis6 de trnitatea de invifimdnt superior pe care o freicventeazdpfin
care sE se faci dovada $tatusului de student;
d) adeverin{E emis6 de unitatea de invif6mAnt superior pe care o frecventeaei
cuprinzdnd media generald a studentului din anii anteriori (din fiecare an de
studiu finalizat);
e) formularul de inscriere
etat qi semnat, potrivit anexei la Regulament din
care face parte integrantS;
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planul de cercetare in fonnat pdf (max. 4 paginii;
g) rezumatul planului de cerc*tare in format pdf (max. 0,5 pagini);
h) recom.andarea profesorului coordonator care cerlificd caracterul unic qi original
al trucrf,rii;
actele care dovedesc pruticipuea la anumih conferinfe (diplome, fiEe de
inscriere, adeverinfi de participare etc.);
dosanrl poate cuprinde gi. alte documente pe care solicitantul le consider[
importante."
III. Articolul 6 va avea urrn[torul cuprins:
'Art. 6. Criteriile de evalumre pentru studenlii au domiciliul in Rom6nia, cu
exceplia celor cu domiciliul in Municipiul Sf6ntu Gheorghe:

i)
j)

-

cercetare) in domeniul ales, publicafii (5
puncte/pubticafie qi se aco:rdf, ln plus 3 puncte rlaci a fost premiatil - morimum

a) rezultltele excelente (de
b)

25 purcte).
se acordi puncte pentru media generalI anuald a studentului (nu se calculeazE
cu I punct'
anur curent)'

Media;:ri:fiT;'ffi",*

-8,01 *9cu6puncte,
- 9,01 - 9,5 cu 10 puncte,
- 9,51 - 10 cu 15 puncte.
in cazul calificativului: satislhc6tor - 3 puncte,
bun

c)

-

6 puncte,

foartebun-9puncte,
excelent- 15 puncte.
particil:rare la conferinle qtiinfifice asemIntrtoare (participare la conferinf5 localE
I punct, participare la conferinl[ regional[ 3 puncte, participare lar conferin]E
nafionalE - 6 puncte, participare la conferin]fl intema]ionalE - 10 puncte,

maxirn" 20 de puncte).
suhiectul ales sI aib[ utilirlate local6, cercetf,rile s6 fie efectuate in leg6tur6 cu
Municipiul Sfantu Gheorghe (tr-I0 puncte).
e) rezultrtele cercetlrii s6 poatl fi transpuse in administrafie sau irr domeniul
econornic, de s[nitate, tru'istic, educa]ional. agricol, cultural sau de tineret ln
municipiul Sfentu Gheorghe (l-10 punote).
caracterul inovator, precun qi dacd cercetarea se referfl la municipiul Sftntu
Gheorghe (l-l 0 puncte).
ART. 2. * Pe anul 2019 calendarul de acordare al burselor este previzut in anexa
nr. I Ia prezenta hotir6re din care face parte integrantS.
3. * Cu executarea prezentei hotlr6ri se incredinteaz6 doamna Sztakics EvaJudit, viceprimruul municipiului Sfhntu Gheorghe gi Di,tectia Economic6 din cadrul
Primlriei Municipiului Sfentu Gheorghe.

d)

0

inf.

Sfhntu Gheorghe,la 29 noiembrie 2018.
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